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1. Bakgrund, uppdrag, metod och revisionsfråga  

Enligt lagen om kommunal redovisning, 9 kap § 1-3 (i fortsättningen benämnd KRL) är 
kommuner from år 1998 skyldiga att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild 
redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. 
 
Från och med år 2005 regleras att delårsrapporten ska behandlas av kommunfullmäktige.   
Vidare regleras att kommunfullmäktige ska anta mål och riktlinjer för verksamheten samt 
finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. De antagna målen och 
riktlinjerna ska utvärderas i förvaltningsberättelsen i såväl delårsrapporten som årsredo-
visningen.  
 
Delårsrapporten utgör en viktig grund för kommunens ekonomistyrning om den tillämpas på 
avsett sätt, nämligen som underlag till åtgärder för att snabbt komma tillrätta med avvikelser 
gentemot budget och för att uppfylla det balanskrav som kommunen är skyldiga att efterleva 
men också för att kommunen löpande ska kunna styra sin ekonomi mot god ekonomisk hus-
hållning. 
 
Som underlag till revisorernas bedömning om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat har vi på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översikt-
lig granskning av Bodens kommuns delårsrapport för januari till augusti år 2006. Utgångs-
punkten vid vår granskning har varit Öhrlings PricewaterhouseCoopers modell för gransk-
ning av delårsrapporter. Granskningen omfattar en genomgång av skriftligt material samt 
intervjuer med berörda tjänstemän. 

 
 

1.1 Revisionsfråga 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för en skriftlig bedömning av huruvida 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för en god ekonomisk hushållning som 
fullmäktige beslutat om. 

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

• Är kommunens delårsrapport upprättad i enlighet med KRL och praxis? 

• Har kommunen beslutat om finansiella mål med bäring mot en god ekonomisk 
hushållning?  

• Har kommunen beslutat om verksamhetsmässiga mål med bäring mot en god ekono-
misk hushållning? 
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• Visar rapporten om de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen kommer att upp-
nås? 

• Uppfyller kommunen balanskravet?  
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2. Delårsbokslutets innehåll och information 

Bodens kommun upprättar sin delårsrapport per augusti. Delårsrapporten behandlades av 
kommunstyrelsen 2006-10-09. 
 
Av KRL och förarbetena till denna lag framgår att delårsrapporten bör ges samma struktur 
som årsredovisningen. Delårsrapporten ska innehålla; 
 
• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkning 
• Balansräkning 
• Jämförelsetal för motsvarande period föregående år. 
 
Enligt redovisningsrekommendationer för kommunen ska delårsrapporten också innehålla en 
finansieringsanalys samt information om kommunens företag. 
 
Förvaltningsberättelsen i delårsrapporten innehåller i allt väsentligt de delar som enligt lag 
ska ingå i delårsrapportens förvaltningsberättelse (när det gäller mål oh måluppfyllelse, se 
nedan).  
 
Kommunens delårsresultat per 2006-08 uppgår till +49,6 mnkr . En förbättring med +30,6 
mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Kommunen har inga negativa resultat 
sedan tidigare år som ska regleras i enlighet med kommunallagen.  
 
Kommunen prognostiserar i sin delårsrapport 2006 års resultat till +28,5 mnkr. Kommunens 
reavinster som ska avräknas vid avstämningen mot balanskravet uppgår till 8,0 mnkr och 
kommunens justerade resultat uppgår till +20,5 mnkr. Kommunen beräknar därmed att kom-
munallagens balanskrav kommer att uppfyllas för år 2006.  
 
Kommunens budgeterade årsresultat för år 2006 uppgår till +1,1 mnkr. Den prognostiserade 
budgetavvikelsen för årets resultat uppgår därmed till +27,4 mnkr.  
 
Kommunens årsresultat har per 2006-08 påverkats positivt med +24,3 mnkr. Intäkterna 
hänför sig till intäkter vid köp och försäljning av fastigheter. I kommunens prognostiserade 
årsresultat ingår ett positivt finansnetto på 2,6 mnkr. Vilket är samma som kommunen 
budgeterat för 2006. 
 
För nämnderna/styrelserna prognostiseras en budgetavvikelse på +12,1 mnkr. Den största po-
sitiva budgetavvikelsen prognostiseras av kommunledningsförvaltningen (+17,6 mnkr som 
främst förklaras av försäljningsvinst Ing3/AF1 samt ersättning för drift- och 
återställningskostnader), , barn- och utbildningsnämnden (+6,5 mnkr,) och tekniska 
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förvaltningen (+4,4 mnkr) och de negativa budgetavvikelserna prognostiseras av 
räddningsförvaltningen (-0,8 mnkr), socialnämnden (-17,9 mnkr). Räddningsförvaltningens 
underskott på -0,8 mnkr härrör sig till branden i Bodträskfors. Socialnämndens 
prognostiserade underskott på -17,9 mnkr per verksamhet framgår av tabell nedan; 
 
Verksamhet  Prognos budgetavvi-

kelse 
Kostnader för IT -0,9
Äldreboende +0,9
Vård i ordinärt boende -5,4
Handikappomsorg -9,3
Individ- och familjeomsorg -4,2
Försörjningsstöd +1,0
Summa -17,9
 
Investeringsredovisningen i förvaltningsberättelsen består såväl av kortfattade verbala kom-
mentarer som utfall per 06-08 samt prognos för helåret 2006. Nettoinvesteringarna uppgår 
per augusti till 53,9 mnkr och prognosen beräknas per helår till 121,4 mnkr. Budgetavvikel-
sen beräknas till -19,9 mnkr och förklaras främst av kommunens köp av Folkets Hus.   
 
Delårsrapporten omfattar en sammanställd redovisning för koncernen Bodens kommun. Kon-
cernens prognostiserade resultat uppgår till +40,5 mnkr medan det budgeterade resultatet 
uppgår till +9,9 mnkr. Vi noterar dock att noter och finansieringsanalys saknas till den sam-
manställda redovisningen. 
 
Balans- och resultaträkningarna är uppställda i enlighet med KRL:s krav. Delårsrapporten 
innehåller dessutom en finansieringsanalys. Nötter till resultat- och balansräkningen finns 
medan nötter till finansieringsanalysen saknas. Vidare kan vi konstatera att kommunen i sin 
resultaträkning inte öppet redovisar verksamhetens kostnader och intäkter utan nettoredovisar 
dessa. Jämförelsetal finns för motsvarande redovisningsperiod föregående år samt jämförelse   
Kommunstyrelsen behandlade delårsrapporten 2006-10-09 och beslutade bland annat föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten i sin helhet samt att socialnämnden ska 
inlämna en realistisk konsekvensanalys av vad anpassning av verksamheten till budgeterad 
ram innebär och att övriga nämnder och styrelser uppdras vara återhållsamma för att möta ett 
eventuellt budgetunderskott inom socialnämndens verksamhetsområde. 
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med föregående år på helårsbasis.  
 
Av delårsrapporten framgår att kommunen använder sig av samma redovisningsprinciper 
som vid upprättandet av årsredovisningen. Kommunen har inte justerat bort interna kostnader 
och intäkter vid upprättandet av delårsrapporten. De interna posterna har avstämts per 2006-
08-31 och då kommunen nettoredovisar verksamhetens kostnader påverkas inte kommunens 
resultat. Vid upprättandet av delårsrapporten har kommunen, efter samtal med SPP, valt att 
använda sig av de budgeterade kostnaderna för pensioner för 2006. Kommunen har dock i 
efterhand fått den nya prognosen och, enligt uppgift, skiljer den inte sig från det underlag 
som används i delårsrapporten. Den reella övertids-, semester-, och ferielöneskulden per 
2006-08-31 har inte beräknats utan kommunen har i delårsrapporten beräknat dessa till 8/12 
av årsbudgeten. 
  
Vid sin behandling av delårsrapporten beslutade kommunstyrelsen bland annat föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten i sin helhet samt att socialnämnden ska 
inlämna en realistisk konsekvensanalys av vad anpassning av verksamheten till budgeterad 
ram innebär och att övriga nämnder och styrelser uppdras vara återhållsamma för att möta ett 
eventuellt budgetunderskott inom socialnämndens verksamhetsområde. 
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3. Mål och måluppfyllelse 

Av kommunens strategiska plan och budget för 2006-2008 framgår att kommunen uppnått 
god ekonomisk hushållning när de finansiella målen och flertalet av de verksamhetsmässiga 
målen uppnåtts och ”kommunen bedömer sammanfattningsvis i sin delårsrapport att 
kommunen utifrån beräknad måluppfyllelse uppnår god ekonomisk hushållning för 2006”. 
Det kan noteras att flertalet av kommunens mål gäller för planperioden 2006-2008 och inte 
speciellt för verksamhetsåret/räkenskapåret 2006. 

 

3.1 Finansiella målsättningar 
Av kommunens strategiska plan och budget 2006-2008 framgår kommunens finansiella mål-
sättningar för planperioden 2006-2008 som ska ligga till grund för god ekonomisk 
hushållning. Under avsnittet mål för god ekonomisk hushållning i delårsrapportens 
förvaltningsberättelse följs samtliga av kommunens finansiella målsättningar upp. Av 
punkterna nedan framgår både målen samt kommunens bedömning om de beräknar uppnå 
dem eller inte. 

1. Under planperioden ska resultatet öka för att vid utgången av 2008 uppgå till minst 
1.3 % av skatte- och utjämningsintäkterna. Från och med år 2009 ska resultatet uppgå 
till 2 % av skatte- och utjämningsintäkter. Kommunen prognostiserade årsresultat 
uppgår till 28,5 mnkr. Årets resultat beräknas därmed uppgå till 2,3 % av 
skatte- och utjämningsintäkter. Kommunen bedömer därmed att målet 
kommer att uppnås.  

 
2. Under 2006 ska 30 mkr av de likvida medlen avsättas i kapitalförvaltning för att täcka 

framtida pensionsutbetalningar. Därefter ska avsättning göras med minst 10 mkr per 
år. Kommunen beräknar att under 2006 kunna avsätta 10 mnkr i kapitalför-
valtning. Kommunen bedömer därmed att målet delvis kommer att upp-
nås. 

 
3. Investeringar finansieras utan nyupplåning. Undantag kan göras för investeringar där 

driftskostnaderna finansieras helt eller delvis av externa intäkter. Ingen nyupplåning 
till investeringar planeras under 2006. Dock kommer lån avseende Folkets 
Hus att övertas av kommunen i samband med att kommunen köper fastig-
heten. Det kan noteras att det finns externa hyresgäster i fastigheten. 
Kommunen bedömer därmed att målet uppnås.  

4. Under planperioden ska i genomsnitt 15,0 mnkr amorteras på långfristiga skulderna. 
Kommunens lån prognostiseras minska med netto 5,5 mnkr (efter överta-
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gande av lån för Folkets Hus) brutto minskar lånen med 20 mnkr till årets slut.  
Kommunen bedömer att målet uppfylls under planperioden. 

5. Likvida medel ska vid årets slut motsvara minst 30 dagars utbetalning. Kommunen 
prognostiserar att vid årets slut ha likvida medel motsvarande 31 dagars 
betalning. Kommunen bedömer därmed att målet kommer att uppnås. 

6. Kommunens kortfristiga placeringar ger en avkastning som minst överstiger 
avkastningen på koncernkontot med 0,3 %. Kommunen beräknar att på 
helårsbasis ha en avkastning som överstiger avkastningen på koncernkontot 
med 0,3 %. Kommunen beräknar därmed uppnå målet.  

 

3.2 Verksamhetsmässiga mål och riktlinjer 
Av kommunens strategiska plan och budget 2006-2008 framgår kommunens verksamhets-
mässiga målsättningar för planperioden 2006-2008 som ska ligga till grund för god 
ekonomisk hushållning. Enligt dessa ska kommunen ha; 

1. Sjukfrånvaron ska halveras mellan 2003 till 2008. Kommunen bedömer att 
målet kommer att kunna uppfyllas. 

2. Det planerade fastighetsunderhållet ska senast vid utgången av 2009 uppgå till 50 kr 
per kvadratmeter. Kommunen bedömer att målet inte kommer att uppfyllas. 

3. Barngrupperna inom förskolan har vid utgången av 2008 minskat till 16 barn, utan att 
kostnadsskillnaden mot liknande kommuner har ökat i jämförelse med 2004. Kom-
munen bedömer att målet kommer att uppfyllas till 2008. 

4. Andelen godkända elever i årskurs 9 som uppnått målen i samtliga ämnen ökar, utan 
att kostnadsskillnaden mot liknande kommuner har ökat i jämförelse med 2004. 
Kommunen bedömer att målet inte kommer att uppfyllas under 2006. 

5. Inom grundskolan har lokalytan per elev minskat till 2008 i jämförelse med 2004. 
Kommunen bedömer att målet kommer att uppfyllas till 2008. 

6. Kostnadsskillnaden mellan Bodens kommun och liknande kommuner har vid ut-
gången av 2008 minskat när det gäller gymnasieskolan, äldreomsorgen och handi-
kappomsorgen i jämförelse med 2004. Kommunen bedömer att målet kommer 
att uppfyllas till 2008. 
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7. Avgifterna inom de affärsdrivande verksamheterna är bland de lägsta i landet sam-   
tidigt som självfinansieringsgraden sett över tiden är 100 %. Kommunen beräknar 
att målet kommer att uppfyllas. 

 

4. Revisionell bedömning 
 
Kommunen beräknas uppnå 5 av 6 finansiella mål helt. När det gäller målet om en avsättning 
på 30 mnkr till kapitalförvaltning för att täcka framtida pensionskostnader så gör kommunen 
bedömningen att detta endast delvis uppnås då de likvida medlen vid ingången av 2007 ska 
uppgå till 31 dagar (målet för 2007) medan det egentliga målet för 2006 uppgår till 20 dagar 
(framgår av kommunens strategiska plan och budget 2006-2008). Vidare är ett av målen att 
årsresultatet i förhållande till skatteintäkter/generella statsbidrag/utjämning ska uppgå till 
minst 1,3 %. Kommunens prognos visar att årsresultatet i förhållande till skatteintäk-
ter/generella statsbidrag/utjämning prognostiseras till 2,3 % för år 2006. Kommunen pro-
gnostiserar därmed att uppnå SKL:s tumregel för god ekonomisk hushållning samt sitt eget 
långsiktiga mål för 2009 under 2006. Kommunen beräknas uppnå 1 av 2 uppföljningsbara 
verksamhetsmässiga mål avseende 2006 För planperioden fram till 2008 beräknar kommunen 
att 5 av 7 verksamhetsmässiga mål kommer att uppnås.  

Kommunens resultat per 2006-08-31 uppgår till +49,6 mnkr, en förbättring med +30,6 mnkr 
sedan föregående år.  
 
Kommunen prognostiserar ett positivt årsresultat för verksamhetsåret 2006 på 28,5 mnkr. 
Kommunens justerade årsresultat uppgår till 20,5 mnkr. Kommunens årsprognos per 06-08 
pekar därmed på att kommunen kommer att uppfylla balanskravet för år 2006. Vidare kan vi 
konstatera att kommunen inte har några negativa årsresultat sedan tidigare år att reglera. Vi 
noterar dock att det i kommunens resultat återfinns jämförelsestörande poster av engångs-
karaktär uppgående till 24,3 mnkr.   
 
Budgetavvikelsen för nämnderna/styrelsens helårsprognoser uppgår till +12,1 mnkr. För fi-
nansieringen (skatteintäkter, generella statsbidrag/utjämning samt finansnetto) prognostiseras 
ett överskott på 15,3 mnkr. Vi noterar dock att socialnämnden för 2006 prognostiserar en 
budgetavvikelse på -17,9 mnkr och vi gör därmed bedömningen att nämnden under 2006 pla-
nerar att bedriva en verksamhet som inte inryms i den ram nämnden beviljats från fullmäk-
tige. Vidare noterar vi att barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott mot 
budget på +6,5 mnkr. Vi gör bedömningen att nämnden efter många år med negativa budget-
avvikelser nu bedriver en verksamhet som väl inryms inom fullmäktiges beviljade budget-
ram. Dock noterar vi att kommunen inte kommer att uppfylla målet att andelen godkända 
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elever i årskurs 9 som uppnått målen i samtliga ämnen ökar utan att kostnadsskillnaden med 
liknande kommuner har ökat i jämförelse med 2004.  
 
Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunens delårsrapport i allt väsentligt uppfyller 
kraven i den kommunala redovisningslagen. Kommunen uppger dock sin delårsrapport att 
denna är upprättad efter samma redovisningsprinciper som årsredovisningen. Vår granskning 
visar att kommunen gör avsteg från dessa när det gäller pensionskostnader, övertids-, 
semester- och ferielöneskuld .  Det är vår uppfattning att förenklingar och avsteg från 
kommunens redovisningsprinciper bör framgå av kommunens delårsrapport. Då 
delårsrapporten enligt praxis är hänförlig till externredovisningen ska interna poster justeras 
bort. Vidare är det vår uppfattning att kommunen i sin resultaträkning öppet bör redovisa 
både verksamhetens kostnader och intäkter.  
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